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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
,ykkes i et Antal uf nrimdst i700 Evrinpl 

og forsendes gennem Postvirstnet i 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Noah:el-term!. 
bliver hest i ølbred Hjem og ixvner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendtgerelser af enhver Art 
saasom Kok Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer samt paa Blodets Kontor og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

Lov Nr. 126 

0111 

Jord emodervæsenet. 
—0— 

l. 
Almindelige Regler om alle til Prak-

sis berettigede Jordemødre. 

• § I. 
Ret til at drive Næring som Jor-

demoeler har kun Kvinder, der paa 
!ovne; lit.ruaile har erholdt Lærebrev 
som Jordemoderligs i Riget, naar 
de har underskrevet' en Forsikring 
om at ville opfylde de' dem som 
Jordemødre paalivilende Pligter. 
Forsikringens Form fastsættes al Ju-
stitsministeren. Lægers Ret til al 
yde Fødselshjælp berøres ikke af 
denne Lov. 

Forinden nogen Jordetveider 
gynder at praktisere, skal hun fore-
vise sit Lærebrey for vedkommende 
Embedslæge, hvem hun skal boble 
underrettet om sin Bopæl, saa længe 
han praktiserer indenfor hans EM-
bedsomraade; naar hun ophører at 
praktiserer der, skal hun ligeledes 
underrette ham derom. 

§ 2. 
Jordemødre staar under Sundheds-

styrelsen, som nærmere bestemt i 
Lov om Sundhedsvæsenets Central-
styrelse af 30. April 1909. 

Enhver Jordemoder, der praktise-
rer, er forpligtet til at begive sig til 
de fødende Kvinder, til hvilke hun 
hentes. 

Det nærmere angaaende denne 
Pligts Omfang bestemmes ved en af 
Justitsministeren udfærdiget Instruks, 
der ligeledes bl. andel bestemmer, 
hvilke Forrelnineer der henhører til 
Jordemødrenes Praksis, og hvorle-
des de med Hensyn til denu har at 
forholde sig, samt hvilke Bibeskæf-
tigelser det er forbudt dem al have. 

Naar en Jordemoder i sin Prak-
sis foretager Rejser ild over 2 km 
Ira sin Bopæl og udenfor den By, 
hvor hun er bosat, har hun Krav 
paa passende Befordring eller Godt-
gørelse herfor efter den til enhver 
Tid paa de forskellige Egne af Lan-
det gældende Kørselspris. 

Jordemødrene har.  med Hensyn 
til deres Virksomhed at rette sig et= 
ter de Bestemmelser, der indeholdes 
i Instruksen eller paa anden Maade 
gives deist af Justitsministeren el-
ler Sundhedsstyrelsen. 

-idemoderens nærmeste foresatte 
•bedslægen for den Kommune, 

en er bosat. Han fører Til-
t Jordemoderen og hendes 
ihed. 

f 
eøeterneli Udgifter ved de 
'ligter, der er paalagte dein, 

hare Dagbog over Virk-
'give Fikleetsannietclel. 

derunder indbelat-
Anskaffelse at de 

;aadant Formalt fornødee Pro-
toedller, Skemaer, Papir og Porto, 
udredes af Statskassen, Udgifterne 
til de 't)esinfektionstnidler, som det 
er paalagt Jordemødrene at anvende 
i deres Praksis, udredes 'af de kom-
munale Kasser, Ur. § 7, der ligele-
des betaler Jordemødrene Befor-
dringsgodtgørelse for Rejser til 'Joe. 
demoderkonferencer. 

4. 
En Jordemoder maa kun optage 

svangre aller fødende i sit Hjem, 
naar Hjeingret er godkendt i 
Henseende af vedkommende 
bedslæge, som da har fornøden Til-
syn med Hjemmet. Tilledelsen kan 
til enhver Tid tages tilbage. Eii 
Jordemoder, der benytter sig af en 
saadan Tilladelse, skal melde de op-
tagnes Til- og Afgang til Embeds-
lægen. 

En Jordemoder, der af rette Ved-
kommende faar Ordre til i nogen 
Tid at afholde sig fra sin Virksom-
hed paa Grund af Barselfeber hos 
en Kvinde, hun har betjent, eller 
smitsom Sygdom hos det nyfødte 
Barn, har ikke i den Anledning no-
get Retskrav paa det offentlige. 

Udgifter til Desinfektionsforan-
staltninger, paahudte Jordemoderen 
af Embedslægen eller godkendte af 
denne, udredes af vedkommende 
Amts- eller Bykommune efter Reg-
ning, attesteret af Embedslæger]. 

§ 5. 
Enhver til Praksis berettiget Jor- 

d -.inoder, der ikke inden 4 Uger el- 
•,er ydet Fødselshjælp og dermed i 
n in iddelher Forbindelse slimende 
Hjælp til Barselkvinde og Bæet trods 

Paskrav ved Postopkræv-
ning eller paa anden Maade rundla-
ge' sit Tilgolighavende,fra den, hvem 

paahviler, har Ret 
til af kræve Iletaling ar Falligvrese-
net paa 'det Sled, hvor Hjælpen blev 
ydet. Kravet overfor Fattigvæsenet 
inaa dog fremsættes senest 4 Main. 
lieder efter Hjælpens Ydelse, og Kom-
munen har da at afkræve vedkom-
mende Beløbet, der ikke man over-
stige den for Fattigpraksis fastsatte 
Mindstebetaling, j fr. § 12, og bliver 
at betragte som Fattighjælp, hvis 
det ikke er tilbagebetalt 2 Maaneder 
efter, at den paagældende bevislig 
er varslet herom af Kommunen. 

§ 6- 
En Jordemoder er forpligtet til at 

iagttage Tavshed om, hvad der mi-
der Udøvelsen af hendes Kald bli-
ver hende betroet, eller hvad hun 
derunder erfarer eller faar 'ormod-
ning om vedrørende Barselpatients 
Forhold, medmindre Pligt til at ud-
tale sig følger af den almindelige 
Lovgivning. 

II. , 

Distriktsjordemødre. 

§ 7. 
Det paahviler paa Landet Amts-

kommunen, i København og Køb-
stæderne Bykommunen at sørge for, 
at der til enhver Tid er tilstrække-
lig Adgang for Befolkningen til Fød-
selshjælp. Kommunerne modtager 
fra de tii Opfyldelse af denne Pligt 
fornødne Oplysninger. 

Paa Landet skal ansættes saa man-
ge Distriktsjordemødre, at Beboerne 
uden stort Besvær kan fas Jordenio-
derhjælp. Distrikternes Størrelse og 
Grænser samt Distriktsjordemødre-
ne.eBopæl bestemmes af vedkom-
mende Amtsraad, efter at disse har 
indhentet Udtalelser fra Embedelæ-
ger og Sogneraad, dog med Forbe-
hold af Justitsministerens Godken-
delse. 1 de Tilfælde, hvor der øn-
skes oprettet Distrikter, der omfatter 
baade Købstad og Landistrikt, maa  

der, forinden saadan Godkendelse 
søges opnaaet, være truffet Afgørelse 
om, af hvilken Myndighed vedkom-
mende Distriktsjordemoder skal an-
sættes, og af hvilken Kasse hendes 
Løn skal betales. 

Ligesom Ansættelse af Distrikts. 
jordemødre er unødvendig i K(Abeu,- 
havn, smædes kan dell undlader., i 
Købstæderne og paa tæt befolkede 
Steder paa Landet, naar det for Ju- 
stitsministeren godtaiire, 	'er paa 
anden Maade er sørget 
vendige Fødselshjælp • veo, 
tilstrækkeligt Antal Jordemødre - 
mindst to — praktiserer der, 	• 

§ 8. 
Besættelse af Distriktsjerelemoder-

stilling foretages paa Landet at Amts-
ramlet og i Købstæderne af Byraa-
det, efter at vedkommende Emeeds-
læger har haft Lejlighed til at ud-
tale sig. 

De paagældende Stillinger skal 
opslaas ledige med en Ansøgnings-
frist af mindst 4 Uger og Bekendt-
gørelse i saa Henseende ske i pas-
sende Omfang. 

Enhver Distriktsjordemoder skal 
i Løn have mindst 500 Kr. med Al-
derstillæg hvert 4de Aar 50 Kr. ind-
til 700 Kr. Lønnen udredes af ved-
kommende kommunale Kasse, dog 
al Staten refunderer de ed Alderstil-
læg medgaaende Beløb. Tjeneste-
alderen regnes fra første Ansættelse 
i Distriktsjordemoderstilling eller Re-
servejordemoderstilli tig. Der tillæg-
ges Distriktsjordemoderen pas-
sende fri Bolig eller en af Anilsraad 
eller Byraad fastsat Godtgørelse, for 
hvilken en smitten Bolig kan lejes, 
og saa vidt utidig Telefon. Jordlod 
maa ikke tillægges Jordemødre ; dog 
kan de Jordemødre, hvem der for 
Tiden er tillagt .Jordlod, beholde 
denne, imod nt iler afkortes et Be-
løb i [mimen eller vedkommende 
komninllak Myndigheds Bestemmel-
se, j fr. § 11. 

De 1«miumnale Kasser udreder 
Udgifterne ved Anskaffelse og Ved-
ligeholdelse af de nødvendige Jor-
demoderinstrumenter, ligesom Ved-
ligeholdelse og Skatter af Boligen 
er Jordemoderen uvedkominende. 

I saadanne Jordemoderdistrikter, 
hvor Fødslernes Antal er særlig rin-
ge, yder Staten et. Tilskud til Di-
strikisjordemoderen al 100 a 200 Kr. 
aarlig, der ikke niedtages i Pensl-
onsheregn ingen. 'Beløbets Størrelse 
fastsættes Af Justitsministeren efter 
Anitsraadets ledstilling for 10 Aar 
ad Gangen. 

§ 9- 

f hvert Amt ansætter Amtsraadet 
1 a 2 Reservejordemødre; de lønnes 
med mindst 200 Kr. aarlig af Amts-
reparlitionslonden, foruden med et 
fast Beløb af 3 Kr., for hver Dag 
Reservejnrdenioderen gør Tjeneste, 
hvilket Beløb udredes af vedkom-
mende kommunale Kasse. Reserve-
jordemoderen udfører under Vakancer 
og i Tilf. af en Distriktsjordemoders 
Sygdom, Suspension, Fraværelse paa 
Repitionskursus, Ferierejse eller lig-
nende Distriktjordemoderens Arbej-
de, uden at Distriktsjordemoderen 
derved mister noget af sin Løn; der-
imod oppebærer Reservejordemode-
ren de 2 Trediedele af Betalingen 
for de Forretninger, hun i det paa-
gældende Tidsrum udfører, medens 
hun til Distriktsjordemoderen vil 
have at afgive en Trediedel; under 
Vakancer oppebærer Reservejorde-
moderen dog den hele Betaling. 

§ 10 
Naar en Distriktsjordemoder har 

naaet en Alder af 85 Aar, kan hun 
forlange slim Afsked med Pension, 
og naar hun har naaet en Alder  

af 70 Aar, bliver hun at afskedige 
med Pension. For saa vidt hun er 
ansat eller denne Lovs Ikrafttræden, 
taber hun i begge Tilfælde Retten 
til at praktisere indenfor det Distrikt, 
;vor hun sidst har været ansat, el-
er i de tilgrænsende Distrikter. 

I øvrigt kan en Distriktsjorderno-
eer afskediges af den Myndighed, 
der har ansat hende, naar der ydes 
elende den hende tilkommende Pen-
sion, dg uden Pension, niar hun 
Ilar starl sig skyldig i en i den of-
fentlige Mening vanærende Handling 
eller I øvrigt har vist sig uværdig 
til sin Stilling. Den ansættende 
Myndighed kan, nem-  den finder det 
paakrævet, suspendere hende naar 
som helst. 

Naar der for en Distriktsjorderno-
derstilling bestemmes eller aftales en 
Opsigelsesfrist, kan dette kun ske 
med den Begrænsning, at Fristen 
ikke gælder for Distriktsjordemode-
ren, naar hun forflyttes til anden 
Dislriktsjordemoderstilling. 

§ 11.  
Anser en Distriktsjordemoder sig 

forurettet ved en af vedkommende 
kommunale Myndighed truffen Be-
stemmelse om hendes Forhold, saa-
som om den hende tillagte Løn, 
Bolig eller Pension, kan hun ind-
bringe Spergernaalet til Justitsmini-
steren. Herved sker dog ingen hid-
skrænkning i den Ret, Jordemode-
ren maatte have til at indbringe Sa-
gen for Domstolene. 

§ 12.  

For Fødselshjælp og anden under 
Jordemoderpraksis hørende Virksom-
hed tilkommer der Distriktsjordemo-
deren Betaling. 

Ved etm for 10 Aar ad Gangen 
udfærdiget Bekendtgørelse fastsæt-
ter Justitsministeren ener at have 
indhentet Udtalelser fra Amts- og 
Byraadene samt Sundhedsstyrelsen 
de Mindstebeløb, som skal ydes Di-
striktsjordemoderen, Disse Beløb 
fastsættes i en Skala efter vedkom-
mende Barselpatients Livsvilkaar, og 
tillige fastsættes et Mindstebeløb for 
det Tilfælde, at Betalingen skal ud-
redes af Fattigvæsenet. 

For de takstmæssige Betalinger 
tilkommer der Distriktsjordemoderen 
Udpantningsret. 

§ 13.  
Naar en Distriktsjordemoder afske-

diges, tilkommer der hende Pension 
efter Reglerne i Pensionslov af 5. 
Januar 1851, beregnet af den Sune 
der fremkommer ved Sammenlæg- 
ning af 	1) Pengelen, 2) Alderstil- 
læg, 3) Friboligens anslaaede Værdi 
eller den i § 8 omhandlede Godt-
gørelse og 4) et Beløb, der svarer 
til 2 Kr. for liver Fødsel, ved hvil-
ken hun aarlig har ydet sin Tjene-
ste, idet Fødselsantallet beregnes 
efter Gennemsnittet for de sidste 5 
Kalendernar og ikke maa overstige 
100. Pensionen kan dog ingen Sin-
de andrage over 650 Kr. eller un-
der 300 Kr. Værdien af Fribolig 
fastsættes af Justitsministeren for 
10 Aar ad Gangen efter Indstilling af 
Anitstaad eller Byraad. 

Pensionen udredes af vedkommen-
de kommunale Kasse, der af Staten 
erholder refunderet Halvdelen af Ud-
giften, 

111. 

Straf- og Ophævelsesbestemmel- 
ser. 
§ 1.1. 

Overtrædelsen af de i nærværende 
Lov indeholdte eller med Hjemmel 
deri givne Bestemmelser straffes, for 
saa vidt den begaaede Forseelse 
ikke efter den gældende Lovgivning 
medfører strengere Straf, med Bøder 

fra 2 Kr. til 200 Kr., der i Koben-
havn tilfalder Kommunens Kasse 
og udenfor København vedkommen-
de Købstads eller Sogns Hjælpekas-
se. Sagerne behandles som offent-
lige Politisager, medmindre Ordning 
træffes ved, at Jordemoderen i Min-
delighed betaler en hende af Embeds-
lægen forelagt, de samme Kasser lit-
faldende Bøde af passende Størrelse 
indenfor de ovenfor angivne Græn-
ser. 

§ 15.  

Retten til at praktisere som Jor-
demoder kan frakendes vedkommen-
de etter Reglerne i Lov out Sund-
hedsvæsenets Centralstyrelse af 30. 
April 1909 § 7. Endvidere kan Ret-
ten fradømmes hende, hvis hun fin-
des skyldig i en i den offentlige 
Mening vanærende Handling. 

§ 16.  
Denne Lov træder i Kraft den 1. 

April 1915. 
Regeringen bemyndiges til ved 

kgl. Anordning at sætte den i Kraft 
paa Færøerne med de Lempelser, 
som findes formaalstjenlige efter dis-
øers særlige Forhold. 

• Fra Lovens Ikrafttræden at regne 
ophæves: 
Forordning angaaende Jordemødres 

Eksamen, Antagelse og Forhold 
af 30. November 1714, 

Reskript om Staden Københavns ad-
ministrative Forfatning at 31. Maj 
1814, for saa vidt angaar det i 
det vedføjede Regulativ Nr. 14 
fastsatte Gebyr for Jordemoderbe-
skikkelse, 

Reglement for Jordemodervæsenets 
Indretning og Bestyrelse, Køben-
havn undtagen, af 21. November 
1810, 

Plakat angaaende Jordemødres Af-
skedigelse af 27. April 1832, 

Lov om Jordemødrenes Lønning af 
8. Marts 1856, 

Lov om Jordemødres Lønning og 
Forhold af 15. Maj 1875 og 

Lov om Jordemødrenes Lønning m. 
In. af 1_ April 1893. 
Instruks af 25. November 1896 

vil være at ophæve og erstatte af 
den i § 2 omhandlede Instruks. 

IV. 
Overgangsbestemmelse. 

For de Distriktsjordemødre, der er 
ansatte ved Lovens Ikrafttræden, el-
ler som Følge af § 10 afskediges 
paa nævnte Tidspunkt, beregnes Al-
derstillæg og Pension, som om de 
havde været ansatte og lønnede ef-
ter nærværende Lov. 

Postmester Birkedahl. 
1. Oktober tiltræder Hr. Postme-

ster Birkedahl sit nye Embede i Rude 
(mellem Næstved og Skelskør) i 
umiddelbar Nærhed af Grevskabet 
Holsteinborg, som er Ejer af Post-
huset. Del er 5 Aar siden at Hr. 
Birkedahl kom til Allinge og de, der 
i den forløbne Tid har henvendt sig 
angaaende Postsager, har altid mødt 
en venlig Imødekommenhed og 
kortfattet klar Fremstilling om den 
Frenigangsniaade, der fordelagtigst 
kunde benyttes. 

Man bar hurtig faaet Forstaaelsen 
af, at tier var en Embedsmand, som 
kendte sin Virksomhed, og havde le-
vende Interesse for sin Livsgerning. 
Postmesteren kar til første Oktober 
været statsansat i 25 Aar. 

Vi har kun venlige Minder om 
Postmesteren og det vil sikkert glæde 
hans Venner og Bekendte, naar gode 
Nyheder høres fra Fremtidens Virk-
somhed. 

~W. 
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ønsker De smukke og  moderne Fotografier, da henvend Dern  i Atelieret ved Havnen. 
Telefon 4. Andr Ipsen. 

Fine Asier. Agurker sari: 

Grise 5") en "I Uger 	14. 
CIS., er til Salgs pas 

Opsynsboligen Rutsker Hø jlyng. 
J. Hansen Lund. 

All Jagt q færdsel 
med Skydeulaben paa A n d r. lis - se n s. testre Borregaards, 	ri. M u ri c h s, Kølleregaards Jorder i Rutsker Sogn er forbudt. 

Kofa 
En helt 
2-Vær. 

Lidt,t1 Hakken, okr 

enlig Herre eller Bogtrykkeriet ars, ',e- 

1--ividevarer. _Sul, 	etrakker T vi trods dere betydelige ing  til de bekendte billige 
hieget og ubleget 

i .wistirerred li-,cl, ,  limi 
t:ø Del Rester af 

Hvidevarer og Bomuldstøj 
sælges til meget sums Priser. 

Nordlandete Handelshus. 
Leverandar til Varelotteriet. 

P. 
Pt 

spise- øll 

Vane 
samt 

Kgkk6, 

Anker ilgegaillifl'S 
bekendte 

Gryder 
anbefales 

N1'111101', 

Hllslloldllings-

Inaskiner 
Allinge 

Slorsle Lager af 
Isenkreni, 

Glas, Porcelæn eo 
Fajance. 

kolonial- og 

Ille Smiler terre stimle Sdurer 1{81E! 
Ved Samhandel betaler vi Kornet med absolut hø jeste Dagspris 

efter Kvalitetsvæg ten. Vær saa god at vise os Prøver af Partierne. 
Nordlandets Handelshus. 

Ilorllholms Spare- & lailllekaSSOS 
Afdeling i Allinge 

Kontortid' 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar hl en Rente af 4 pCt. p. a., pas Folie til 2 pal. p a. 

Sout Yorkshire Dampkul 
er paa Lag er. 

Nye Sending er ventes i næste Ug e. Prisen er billigst 
ved kontant Betaing. 

Nordlandets Handelshus i 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Katte. 

.)711inje cffoloniol- 	,Produkfroprolnind. 

Itu i1 o4 uger ill 	Floniel, 
som vi afve je; i Sække a 121/2. 25, 50 og  100 Kilo.

Vi sælger til allerlaveste Pris ved kontant Betaling. Vi bylter og,,rs, idet vi tager alle Slags gode, sunde Sædvarer      som Bela fing  for Mel og  andre Varer — Gør denne Forretning medos i disse første Dage. 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

lifildillsbliler! Gode forre fir?dtler! 
Stort Lag er af alle Slags. 	Priserne ere billigst i 

Nordlandets handelshus. 

Sælg os Deres Beholdnings af 

Rug, Hvede, Byg og Havre 
,„, 	„„.,, 	snittedes at De bar gode sunde Foder- 

kager eller Hvedeklid som Erstatnin g.. 13eitste Tilbud Isas fra 
Nordlondefs ,flandelshus. 

Konfirmationsklædninger! 
Huer, Støvler. Kravetøj og al Slags Underbekleedning 

billigst i 
Nordlandets Handelshus. 

Leverandør til Varelotteriet. 

Smaakul 
sælges billigt saalænge Forraad haves, men kun mod kontant. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Yvheaer i Xjoletoj hjemkommet! 
Sorte, hvide & kulørte Kjolestoffer samt Blusestoffer 

er hjemkommet i mange elegante Nyheder, 	• 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Yorkshire Gaskokes 
af samme gode Kvalitet som fjor losses fra Bane i denne Uge (l ig siet. ges til 135 Ore pr. hl frit tilkort heri Byen. Netto kontant. Vi sælger bande simle og  store Partier og  beder om Bestillinger snarest. 

Nordlandets liandelshus i Allinge. 
Fra Banen losser vi i denne U g e 

Store engelske Derbyshire Ovnkul. 
Prisen er tor rene Kul 160 Øre pr. 100 Pd eller ca. 225 øre pr hl 4,- Korset, Samme Sla gs Kul ventes til Losning  om- kring  15. Oktober og  vi tilraader Forbrugere absolut at forsyne sig  til Vinteren. Priserne bereg nes Netto Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre. 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

ciTlinje Jfolonial oj ,Produktforretninj 

Urmager A. M. Lindberg Guldsmed 
anbefaler 

Lommeure, Stueure, Briller m. m. — Fest- og  Brudegaver. 
Telefon Nr. 4. 	Stort Udvalg. 	Gravering g ratis. 

Til Landbrugslotteriets Iste Trækning fans Lodsedler 
V, a 1,20, 1/2  a 0,70. 

Aldeles friskbrændt 

Aalborg Portland Cement i Sække 
ventes med Se jler .1. P. Holm. i de allerførste Dag e. -- Prisen bliver for 2 Sække 4,70 Øre 	15 Øre i Krigsassurance — eller 
445  Øre for 1 Td. Cement uden Sække. Netto Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

En takling Soyakager og Soyaskraa 
ventes snarest og  ere vi Sælgere fra Skib til billigste Da gspriser, men kun mod Kontant. 

NB. Sæd kan lages i Bytte ogsaa for Kolonialvarer. 
Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Husk vort relassurtereile 

Trælast-Lager! 
Forlang Ribud, og vi er tit Tjeneste. 

oj cproduktforrefitinlb. 

Gudstjenester. 
Søndag den 27. September. Allinge Kirke Kl. 9, Skul. Kl. 9' Ols K. Kl. 2. 

Sandvig  Missionshus Kl. 3. Allinge Menighedshjem KI. 7. J. Dam tdler. Tirsdag  d. 29. Un gdomsmøde i Allinge Menighedshjem Kl. 8. Se- kretær Nielsen fra Rønne taler. 
Lyng 

til Tagryg  er til Salgs hos 
Per Jensen øst for Skrubbe pr. Te jn 

Jagtaflysning. 
-- Al uberettigetJagt er paa ilet 

strengeste forhadt pas Janus Pe-
dersens, F. Holms og Chr. Niel-
sens, Stenbygaerde rig Maegaards 
.lorder  i  RO. Ourstre jlendellunde bliver skudt. 

Appetitsild 
Ft lille Parti benfri sinaa Appetit- sild udsælges til 27 øre Daasen. 

T. cR. Tiarsen 

En god Rejsepels 

er til 5-1t 	hos Per Stange. Tein. 

Ai...,go- 	Sfip,kasse, 
SOP,  ri ••taiS:1114 `tkv11{11, optager Med- lernmer indtil 40-nars Alderen. For- mlen en  daglig  Pengelipelp yder Sygekassen. fri læge og  Medicin frir Medlemmerne samt fri Læge for deres h jemmeværende Bern Under 15 Aar, desuden hil Sygehus- rig  Sanatorieophold. 'udmeldelser kan ske hos Kasse-reren, Hr. Bager P. Holm, Allinge. 
By- og Herredsfuldma3gtig 

Johannes blod, Hule. 
træffespaa Raadhuset i Allin g e 
hver Mandag efter KI.10 Form. og  
i Klemensker Kro liver Fredag  fra 2---5 Eftm. 
Bornh. Spegesild 
Faas hos 	I. B. Larsen. 
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Forlang altid 

OttoMbstedis 
OMA 

Plante Margarine 

Extra gode 

110113111181{0 B Iolllslerleg 
anbefales. 

HandelsgartnenetHallelyst. 

Agurker til Salgs 
Iles 

Vald. Sørensen. Borre. 


